
Protokół Nr 7/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 17 czerwca 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście
w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Andrzej Maliński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji
 Krzysztof Staszewski Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Wołczynie

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji  
(zał. nr 1).

Przewodniczący Rady Miejskiej – wnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia projektów
uchwał:
1)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu – dotyczy przebudowy
zatoki autobusowej w Krzywiczynach,
2)  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  planu  zagospodarowania  przestrzennego
terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny,
3) w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu gminy
Wołczyn zadania  z  zakresu  usuwania  azbestu  przy udziale  funduszy uzyskanych z WFOŚiGW
w Opolu.

Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  zmianę  porządku  posiedzenia  poprzez
wprowadzenie do porządku posiedzenia do pkt 3 jako lit. k,l,m w/w projektów uchwał – Zmiana
przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Ad. 2
We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Pasternak – stwierdził, że ZNP oddział Wołczyn zwróciło się do Przewodniczącego Rady z
wnioskiem o podjęcie uchwały dot. podwyżki dla nauczycieli, czy związku z tym podjęte zostały
prace w Urzędzie?

Radny  Bartosiński  -  zwrócił  uwagę,  że  pojemniki  PCK  często  są  przepełnione,  prosił  aby
odpowiednie służby reagowały w celu utrzymania porządku.

Pan  Staszewski  –  stwierdził,  wie  że  Burmistrz  spotkał  się  z  nauczycielami  niezrzeszonymi
w sprawie podwyżek, 
- uważa, że w budżecie gminy są źródła finansowania, nasze propozycje są zgodne z przepisami.
Będąc przy głosie w imieniu mieszkańców interweniował w sprawie wykaszania trawy przy ul.
Dworcowej, która przerasta ławki oraz ciągle powracający problem uciążliwego zapachu, nie da się
żyć, nie można otworzyć okien, czy te gazy nie są trujące?

Radny Łuczek – w budżecie przeznacza się 20 tys. zł na rozbudowę monitoringu, czy monitoring
w ogóle funkcjonuje? Do kogo można się zgłosić żeby sprawdzić sprzed kilku dni?
- kiedy rozpocznie się remont ul. Młyńskiej?
- kiedyś wnioskował o ustawienie stojaku na ul. Byczyńskiej,  został ustawiony ale na parkingu,
uważa, że to jest niefortunne miejsce, lepszym rozwiązaniem byłoby na targowisku.



Radny Pasternak – zwrócił uwagę w kwestii podejmowania uchwały w sprawie dotacji dla powiatu
kluczborskiego  na  zakup  szczepionek,  ponieważ  zmieniły  się  przepisy  i  samorządy  zostały
wykluczone z możliwości zakupu szczepionek.

Ad. 3  
Zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na najbliższej sesji:

Pani  Marta  Danielska  –  autor  Gminnego  programu  opieki  nad  zabytkami,  zabierając  głos
poinformowała, że obowiązek sporządzenia przez gminę GPOnZ wynika z art. 87 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami,
- program sporządza się go na okres 4 lat,
- Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu pozytywnie zaopiniował przedłożony Program.
W dalszej swojej wypowiedzi poinformowała, że na 2019 r. budżecie gminy założone są środki w
kwocie 79 000,00 zł , między innymi:
- na dotacje dla 3 wnioskodawców, 
- na zadanie pn. „Utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałągach” ,
- planowany jest remont bramy parkowej we wsi Skałągi,
- oraz zagospodarowanie parków w Wierzbicy Dolnej (ewentualny montaż urządzeń placu zabaw,
siłowni zewnętrznej) i Skałągach, (ewentualny montaż urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej,
figury geodezyjnej i wiaty).

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Wołczyn
na  lata  2019-2022  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  13  członków
Komisji.

Skarbnik  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2019-2024 oraz projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na
2019 rok (załącznik do protokołu), 
-  zmiany  w  wieloletniej  prognozie  dotyczą  dostosowania  wielkości  dochodów  i  wydatków  do
wartości zaplanowanych w budżecie gminy na 2019 r. po zmianach,
- zwiększenia limit wydatków na zadanie przebudowa remizy OSP w Komorznie i  przebudowa
świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej,
-  skorygowania  limitów  zobowiązań  względem  zawartych  umów  i  zleceń  na  realizacje
poszczególnych zadań,
- następnie omówiła zmiany w budżecie gminy, między innymi zwróciła uwagę na zwiększenie
dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony most w Wąsicach,
- zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dofinansowania w wysokości 100 tys. zł
na budowę otwartych stref aktywności w Wołczynie i Wąsicach,
- zmiany w przedsięwzięciach realizowanych z funduszu sołectw na wniosek sołectwa Gierałcice,
-  zgłosiła  autopoprawki  dotyczące:  rozliczenia  środków  z  dotacji  na  termomodernizacje,
zwiększenia  planu  wydatków  o  100  tys.  zł  na  remont  drogi  w  Duczowie,  na  remont  OSP w
Gierałcicach 10 tys. zł i w Szymonkowie 25 tys. zł, remonty placów zabaw 3 651 zł i zwiększanie
dotacji na zabytki o 5 tys. zł na remont bramy w Skałągach,
-  zmniejszamy  środki  na  zadaniu  uporządkowanie  gospodarki  wodnej  w  Gierałcicach,  zadanie
zakończone,  budowa  drogi  Świniary  Małe  –  Szymonków  dlatego,  że  jesteśmy  po  przetargu,
uporządkowanie gospodarki – wodnościekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie, ponieważ nie



jest  możliwa  realizacja  tego  zadania  w  tym  roku,  dotację  dla  powiatu  kluczborskiego  na
przebudowę zatoki autobusowej w Krzywiczynach o 6 tys. zł,
- doplanowujemy 150 tys. na adaptację szkoły nr 2 na przedszkole i 5 tys. zł na montaż klimatyzacji
w żłobku.

Radny Łuczek – pytał, odnośnie przebudowy ul. Młyńskiej, we wcześniejszej uchwale na zadanie
to przeznaczone było 400 tys. zł dzisiaj jest 17 784 zł, czy zadanie będzie realizowane?

Pani Iwona Mendel Sołtys Rożnowa – pytała, czy będzie realizowane oświetlenie w Rożnowie.

Skarbnik  Gminy  –  stwierdziła,  że  na  razie  nie  mamy  środków  finansowych,  jeżeli  będą
oszczędności to pewnie tak ale będziemy analizować budżet, 
- odnośnie ul. Młyńskiej zmiana była wprowadzono wcześniejszą uchwałą w marcu, droga ta była
jako  inwestycja,  a  przeszła  do  remontu  dostaliśmy  dofinansowanie  z  Funduszu  Dróg
Samorządowych i podpisaliśmy umowę na realizację tego zadania.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2019-2024
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2019  rok  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Pan Maliński – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kluczborskiemu (załącznik do protokołu), 
- dotację w wysokości 8 220 zł przeznacza się na zakup szczepionek przeciwko meningokokom
i przeprowadzenie w 2019 r. szczepień.

Radny Pasternak – zwrócił uwagę, że 6 czerwca 2019 r. weszła w życie znowelizowana ustawa
dotycząca  nabywania  produktów  leczniczych,  nabycie  przez  szkoły,  jednostki  budżetowe  jest
obostrzone karą,
- uważa, że program jak najbardziej zasadny i należy to wspierać, uchwałę możemy podjąć ale
poddaje to pod rozwagę Burmistrzowi przy podpisywaniu umowy,
- mając taką wiedzę czuł obowiązek, aby poinformować.

Burmistrz  –  stwierdził,  że  po  sygnale  na  początku  sesji  od  radnego  p.  Marcina,  poprosił
o skontaktowanie się z powiatem, który ten program realizuje, 
- dzisiaj powiat jeszcze nie do końca wie jak to zrealizuje,
- podziękował radnemu za głos i prosił o pochylenie się na projektem uchwały.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
-za pozytywnym zaopiniowaniem – 12 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymało się – 1 głos.

Pan Marcin Dłubak – przedstawił trzy projekty uchwał w sprawie przyznawania dotacji na prace
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (załącznik do protokołu), 
- na ten cel w budżecie Gminy Wołczyn przewidziano w roku 2019 kwotę 79 000 zł,



- dotacja w wysokości 30 tys. zł przyznana zostanie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jacka
w  Wierzbicy  Górnej,  kwota  ta  stanowić  będzie  częściowe  dofinansowanie  robót  budowlanych
związanych z wymianą pokrycia dachowego w kościele drewnianym w Wierzbicy Dolnej m.in.
ołacenie  połaci  dachowej,  krycie  dachu,  wykonanie  impregnacji  grzybobójczej  oraz  wymiana
desek,
- drugi wniosek dotyczy również Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jacka w Wierzbicy Górnej
opiewa na kwotę 30 000 zł dofinansowanie będzie na wymianę elementów porażonych grzybem
domowym w kościele w Wierzbicy Górnej m.in.  rozebranie posadzki i  podłogi,  skucie tynków,
usunięcie  zaatakowanej  grzybem  instalacji  elektrycznej,  odgrzybienie  i  dezynfekcja  ścian  w
miejscu  skutych  tynków,  wykonanie  nowej  instalacji  elektrycznej  oraz  wymiana  porażonych
elementów drewnianych schodów
- kolejny wniosek dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kluczborskiej w Wołczynie, dotacja
w wysokości 17 096,40 przeznaczona zostanie na  roboty budowlane związane z wymianą pokrycia
dachowego, na rozbiórkę starego pokrycia dachowego i obróbki blacharskie, usunięcie starych łat,
impregnację więźby dachowej, montaż nowej nadbitki dachowej, położenie membrany dachowej,
wykonanie  i  montaż  obróbek  blacharskich  w  kolorze  zbliżonym  do  dachówki  oraz  układanie
pokrycia dachówką ceramiczną.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w sprawie  przyznawania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków (kościół w Wierzbicy Dolnej) – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie
w obecności 13 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w sprawie  przyznawania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków (kościół w Wierzbicy Górnej) – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie
w obecności 13 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w sprawie  przyznawania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
ewidencji  zabytków (wspólnota  mieszkaniowa)  – zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie
w obecności 13 członków Komisji.

Pan Maliński – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego w gminie Wołczyn (załącznik do protokołu), 
-  stwierdził,  że  wypłacanie dodatku  energetycznego  osobom,  którym  przyznano  dodatek
mieszkaniowy, jest zadaniem zleconym gminie,
-  podjęcie uchwały jest  niezbędne w związku ze zmianą ustawy, która nałożyła na rady gminy
obowiązek ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku.

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały  zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  13  członków
Komisji.

Pan  Dłubak  –  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczynska
oraz Gierałcice (załącznik do protokołu), 



-  zmiana  w  planie  dotyczy  terenów  po  byłym  OZPL w  Wołczynie  i  terenów  należących  do
inwestora,
-  zmiana  ma  na  celu  by  móc  zaprojektować  dogi  dojazdowe  lub  wewnętrzne  i  starać  się
o dofinansowanie budowy drogi z Samorządowego Funduszu Dróg,
- kolejnym krokiem będzie zamiana działek między inwestorem i Gminą.

W/w projekt  uchwały  zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  13  członków
Komisji.

Pani  Matelska  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  powołania  zespołu  ds  zaopiniowania
kandydatów na ławników (załącznik do protokołu), 
- podkreśliła, ze projekt uchwały wynika z konieczności przeprowadzenia wyborów ławników na
kadencję 2020-2023,
-  zadaniem Zespołu  będzie  przedstawienie  Radzie  Miejskiej  opinii  o  zgłoszonych  kandydatach
 w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie,
- prosiła o zgłaszanie chętnych do pracy w Zespole.

Radny  Antkowiak  –  zaproponował  p.  Matelską,  radnego  Bartosińskiego,  radną  Teodorowską,
radnego Krzemińskiego.

Radny Bartosiński – zaproponował radnego Antkowiaka.

W/w wyrazili zgodę do pracy w Zespole.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  13
członków Komisji.

Pan  Marcin  Dłubak  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej
Powiatowi Kluczborskiemu (załącznik do protokołu), 
-  udzielona  pomoc  w  wysokości  150  tys.  zł  ma  być  z  przeznaczona  na  przebudowę  zatoki
autobusowej oraz miejsc postojowych w Krzywiczynach.

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały  zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  13  członków
Komisji.

Następnie pan Dłubak – omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Krzywiczyny (załącznik do
protokołu), 
- do zmiany przystępujemy na wniosek mieszkańca w celu przeznaczenia działek pod zabudowę
jednorodzinną.

Burmistrz – prosił o nagłośnienie sprawy przystępowania do zmian w planach zagospodarowania,
być może będą inni wnioskodawcy.

Dyskusji nie było. 

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  13
członków Komisji.



Kolejny  projekt  uchwały  jaki  przedstawił  p.  Dłubak  –  to  regulamin  dofinansowania  w  formie
dotacji ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy
Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2019 (załącznik do
protokołu), 
-  podkreślił,  że to zadanie realizujemy już któryś rok z kolei,  w tym roku późno otrzymaliśmy
informacje z WFOŚ, wiemy ze są chętni do usuwania azbestu więc podejmujemy działania.

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały  zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  13  członków
Komisji.

Ad. 4 

Rozpatrzenie  i  zaopiniowanie  sprawozdania  finansowego  i  sprawozdania  z  wykonania  budżetu
gminy za 2018 rok (załącznik do protokołu).

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że radni otrzymali sprawozdania, 
- wykonanie budżetu szeroko zostało przedstawione w formie tabelarycznej jak i opisowej,
- otworzył dyskusje w formie zadawania pytań.

Nikt  nie  zabrał  głosu.  W  głosowaniu  sprawozdanie  uzyskało  pozytywną  opinię  13  członków
Komisji.

Ad. 5 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:

Przewodniczący Rady - stwierdził, że do biura rady wpłynął projekt uchwały dotyczący podwyżki
dla nauczycieli, 
- konsultował treść uchwały z Burmistrzem,
- trzeba skrupulatnie przeliczyć środki, choć z tytułu strajku zostały w budżecie to były też inne
wydatki z tym związane, sprawa jest analizowana.

Pan Ryszard Nowak – pytał, czy ten projekt przewiduje podwyżki dla pracowników obsługi?

Pan Staszewski – stwierdził, że od września ma być podwyżka dla nauczycieli, a administracja też
jest niedoszacowana, 
- czekamy na propozycje p. Burmistrza względem przedłożonego projektu uchwały, 
- ZNP w przeszłości również wnioskował o podwyżkę dla pracowników niepedagogicznych.

Burmistrz  –  zabierając  głos  stwierdził,  że  jeżeli  chodzi  o  pracowników  niepedagogicznych
wcześniej  już  na  wniosek  Przewodniczącego  Komisji  dokonywaliśmy  analizy  wynagrodzeń
i robiliśmy pewne regulacje,
- rzeczą najważniejszą w naszym układzie budżetowym jest to, że  musimy obracać środkami jakie
są w planie budżetowym, 
- niewątpliwie pieniądze niewypłacone z tytułu strajku zostały w budżecie,



- podkreślił, że jego stanowisko jest takie, że nauczyciele powinni mieć wypłacone wynagrodzenie
za okres strajku,
- sprawa ta poruszona została na Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego i zdecydowana
większość wyraziła opinię przeciw wypłaceniu, 
- jest zwolennikiem, aby to wypłacić ale w obrębie środków zaplanowanych,
- spotkał się z grupą nauczycieli, którzy sami podkreślali, że nasz samorząd do wszystkich spraw
oświatowych podchodzi wzorcowo i liczą, że tym razem też tak będzie,
- gmina Kluczbork podjęła uchwałę, która satysfakcjonuje nauczycieli,
- pracując nad tą kwestią też już mamy swoje przemyślenia i pomysły, biorąc pod uwagę , że będzie
konieczność  zwołania  w  tym   miesiącu  jeszcze  jednej  sesji  to  jesteśmy  w  stanie  taki  projekt
uchwały przedłożyć pod obrady Rady, chociaż ten projekt jest inny niż projekt ZNP , bo zakłada
podwyżki  na  zasadniczym,  a  nasz  motywacyjny  i  ta  propozycja  spowoduje,  że  zmieścimy się
w naszym budżecie,
- podkreślił również, że jesteśmy w specyficznej sytuacji, bo od 1 września nie będzie szkoły nr  
1 i nr 2,
- w wypowiedzi swojej zwrócił również uwagę na podwyżki, które mają być od września, aktualnie
zlecone zostało wyliczenie skutków, ponieważ nie mamy żadnych informacji w jaki sposób będzie
to zrekompensowane z budżetu państwa.

Radny  Mały  –  stwierdził,  że  strajkujący  nauczyciele  mieli  świadomość,  że  nie  będą  mieli
wypłaconych wynagrodzeń, a dzisiaj wyciągają ręce, 
- co z nauczycielami, którzy pracowali?
- może te pieniądze, które zostały w sytuacji niedoszacowania oświaty przeznaczyć na odprawy dla
nauczycieli.

Pan Staszewski – odnosząc się do przedmówcy stwierdził, że nikt nie zabrania wyrażania swoich
odczuć i oceny, jeżeli chodzi o pieniądze na odprawy, to już są zaplanowane w budżecie, 
- pytał, czy projekt o którym mówi Burmistrz był konsultowany z dyrektorami?

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  projekt  nie  wymaga  opinii  dyrektorów  tylko  związków
zawodowych.

Pan Dłubak – odnosząc się do poruszonej sprawy przepełnionych pojemników PCK stwierdził, że
problem ten trwa od dłuższego czasu, mimo naszych interwencji stan się nie poprawia, 
- zastanawialiśmy się czy nie wypowiedzieć umowy.

Burmistrz – stwierdził, że póki co pisemne wezwanie do utrzymywania porządku tylko najgorszym
przypadku rozwiązać umowę, bo co z mieszkańcami którzy to zapełniają.

Pan Dłubak – odnośnie wykaszania poboczy – pomimo interwencji powiat bardzo późno przystąpił
do koszenia poboczy na terenie gminy Wołczyn, 
- po telefonie dyrektor ZDP potwierdził, że w tym roku ze względów finansowych nie będą dbać
o estetykę miasta.

Radny Pasternak – pytał, czy sami nie możemy sobie wykosić?

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że każda jednostka ma do realizacji swoje zadania, nie możemy
wykaszać nie na swoim terenie.

Pan  Dłubak  –  były  interwencje  mieszkańców  odnośnie  uciążliwych  zapachów  –  pierwsze
skojarzenie było Lesaffre albo miejska oczyszczalnia ścieków, okazało się że rozwożone były ścieki
z hodowli świń z Brynicy, 



-  wiemy że hodowla prowadzona jest  przez nowy podmiot,  który stara się uzyskać pozwolenie
zintegrowane i zmodernizować obiekt. 

Radny Pasternak – stwierdził, że nie ma ustawy odorowej nie ma jak egzekwować.

Pan Dłubka – monitoring w Wołczynie – aktualnie analizujemy miejsca gdzie ustawić monitoring,
mamy problem z aktami wandalizmu w okolicach szkoły nr 1 od strony ul. Rzecznej, chcemy  też
wymienić  kamery,  jeśli  chodzi  o  centralę  -  zmodernizowany  rejestrator  jest  w  hali  sportowej,
w Urzędzie, do podglądu ma Straż Miejska i Policja, idziemy w kierunku kamery bezprzewodowej.

Radny Łuczek – stojak na rowery wnioskował, aby ustawić na targowisku, postawiono na parkingu
i zajmuje jedno miejsce parkingowe, 
- nie spełnia on swojej funkcji, bo rowery w dalszym ciągu są opierane o elewacje.

Pan Bartosiński – stwierdził, że zajmował się tym, bo było zlecenie dla PGKiM, nie ustawiono na
targowisku bo nie jest zgodne  przeznaczeniem, zgodnie z planem zagospodarowania parking jest
miejscem do parkowania.

Pan Staszewski  –  zaproponował,  aby w dni  targowe ze  względu na  bezpieczeństwo,  wjazd do
garaży zrobić od strony basenu.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
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